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1. INTRODUÇÃO 

VISEUNOVO 
SRU 

Nos últimos anos, a reabiUtaçao urbana tem vindo a ganhar dlmensJIo, sobretudo nas grandes cIdades do pars 

como Lisboa e Porto, fenómeno que começou a desenvotver~se também noutras cidades, e ao qual Viseu naio foI alheio, 

tendo, pelo contrário, sido surpreendente o número de transações de Imóveis para a reabllltllçJo, fen6meno querem tido 

uma clara evolução nos últimos anos e que caracteriza o fol1e envolvimento dos investidores privados no processo de 

revitalizaçJo do Centro Histórico decorrente do Piano de AdIo Estratégka adotada. 

Naio obstante tal realidade, ainda existe um volume considerável de edifíctos degradados, facto que motivou a 

mobillzaçJo de um conjunto de medidas especificamente tendentes a apoiar o processo de reabllitaç30 urbana, enqua~ 

dradasem várias medidas especlflcamente adotadas pelo Munfdpfo de VlseuJ com pal1lcularincJd~ncta na zona delimitada 

como ARU, destacando-se o Incentivo financeiro para a reabllltaçJo das fachadas, o apolo financeiro para a proteçJo acús· 

tica e a "'taxa zero'" nos licenciamentos (desde que da reabllitaç30 n3:o ocorra aumento da área). 

Também para o Municfpio a reabllltaçJo e revltall .. çlo do Centro Histórico de Vlseu, tem sido uma prioridade 

na sua política de governaçJo, sendo a Vlseu Novo SRU a estrutura através da qual a aç§o é desenvolvida, com urna funçlo 

decisiva e, recentemente, consolidada e ampliada através das competências que o Munidpfo atribuiu por força da apro

vaçJo d. ORU. 

Mais do que transmitir a Informaçlo sobre os apoios existentes à conservação do edificado e a Importância da 

requallflcaçlo com respeito pelas caracterrstlcas originais dos edlflc1os, a Vlseu Novo tem tido um papel primordial no 

acompanhamento das obras particulares e na captaç~o de investimento privado na ARU. 

Oil'E'ito de Pl'eferpnciaj Tl'3nSaçõt>s 
"Qu~ntldad l!' uV.tlor 
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G~fico 2.. Número de imóveis transacionados e respetlvos valores de transaçio, apurados at~ setembro de 10l.8 
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Gnfico:t. Número de Imóveis transaclonidos e vil ores de trlnsaçlo. PerfodosAutárqulcos 'puf'ldos ,t~ setembro de :3.018. 

Exemplo disso ~ o gráflco Ilustrado, onde se pode constatar desde o Inicio do atual covemo Municipal (outubro 

de 2013) até setembro de 2018, um aumento expressivo de Investimento prIVado na ARU, que refletem transaçlles de 

imóveis, num volume global de Investimentos só em transaçl5es de 26 527 618,66( _ 

O próprio Munlclplo, sob proposta da Viseu Novo SRU, tem tido uma açlo de Iqulslçlo seletIVa de edlflclos dire

cionados para a Impiementaçlo do Plano de Açlo Estrat~glcl, verificando-se que até ao momento, l' foram adquiridos 8 

edificlos, que seria reabilitados para diversos obletlvos funcionai. (habltaçllo de jovens casais, resl~nclas paro estudan

tes, etc) 

o Apoio Financeiro 11 R .. cuperaçào dI' Alçados 
. Compan1clpaç~ " Qu.lntldadfs 

($9 2OU2 J<j 861.54 ~ 
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GrMico 3. Nómero de pedidos concedidos no Ambko d. recupe~o de .Içados, apurados ali setembro de 2.018. 

No 3mblto dos apoios à Reabilltaçlo Urbana, um dos beneficios conoedldos peio Munlclpio de Viseu aos proprI

etários de ediflclos localizados na ARU é o denominado ' Incentlvo Financeiro para a Recuperaçllo de Fachadas' , oom uma 
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compartlcipaç:lo municipal de 6 euros por m2, destinado a obras de restauro, Rmpeza e pintura dos alçados confinantes 

com vias ou largos públicos. 

Tal tomo se poderá visualizar através do grjflco 3, ve:rtflcotHe que nos últimos 5 anos, howe um aumento signl

flcatlvo na atrlbulç!lo deste apolo, tendo sido atrlbuldos 12 Incentivos, num valor global de16 778,19€. 

GR,ftco 4. Numero de pedidos concedidos no .Imbtto da recuperaçlode alçados, Periodo Autárquico apuooos até setembro de 1.0.18. 

Os gráficos apresentados permitem desta forma, comparar a evol~o ao longo do tempo, do panorama regis

tado na área de intervenç3o, e que se traduziu no aumento quer de Investimento privado, quer na compartldpaç:lo mu

nicipal para a recuperaçlo de alçados. Estes números refletem uma notória preocupaç!lo dos proprietários na requal~lca

çlo do edlflcado e na expetatlva de rentabilidade, Investimento esse que se está a refletir numa dinamlzaçlo óbvia do 

setor da reabilltaçlo, incluindo a captaçlo de novos residentes (preferencialmente jovens) e atividades económlcas. 

As medidas adotadas em matéria de estacionamento, mantiveram-se durante 2018,Inclulndo os lugares defini

dos de cerca de 312 espaços destinados ao aparcamento de velculos e na dlsponlbllizaçlo de 75 lugares no 'Parque de 

Estacionamento S. lázaro" (destinados a moradores e agentes económicos do Centro Hist6rico. 

A Vlseu Novo, éa responsável pela instruç30/análise de pedidOS para emlsslo de dístlcos de residentes, a atribuir, 

exclusivamente, aos moradores permanentes da Zona Histórica, e de requerimentos de avença para acesso ao "'Parque de 

Estacionamento S. ljzaro". 

EMlssAo ~DlsnCOS 
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Conforme o quadro resumo acima descrito, J' fOl1lm emitido. 26 novos dlsticos no ano de 2018, o que se determino que 

novo. residentes estio o Instalar-se no Centro Histórico e 84 nenovaçlles. o que totollza 110 dfsticos. 

Foi ainda dado seeulmento. contlnua~o dos trabalhos de nequollflaçlo do prédiO Inserido no Proarama "Rea

bilitar para Amendar", a empreltod. de rubUItaçJo da 'Cosa do CoI",do" estj o ca'll0 do consórcio" Arqueoho)e-Jomanor" 

e ter' flnallzaçlo dos trabalho. durante 2018. 

Foram ainda desenvolvidos vjrlos projetos deoornentes do. Contratos-Programa estabelecidos com o Municlplo, 

destacando-se a neabiUto~o da RUI 1010 Mendes, da Ruo Soarde Cima e Cóneco Martfn., do edlflclo d .. "Acuos de Viseu", 

do edlflclo do "anti&<> Orfo2o", os ArranJo, Exterlones na lon. Histórica, o Bairro Municipal ea Pro", 2 de Maio, obros que 

genericamente se Inserem no PEOU aprovado. 

Poderemos ainda desl,nar outros objetivos da Vlseu Novo SRU: 

- Contlibulr para a melhoria da quaUdade de vida do. residentes do Centro Histórico, através da nequollflca~o e 

Instalaçlo de equipamentos de serviço púbiico; 

- Disponibilizar, aos proprietários e promotores, toda a Informaçlo necesdria e acompanhamento técnico nas 

Intervenções de conservaç:lo ardln',ia e reablHtaçlo; 

- Monltorlzaçlo dos imóveis decradados, com desenvolvimento de medidas especificas, deSignadamente a rei

liz~o de vistorias e notlflcaçi!es aos responmvels; 

- Requallflcar arruamentos e criar novas acessibilidades e espoços verdes, por forma a volorizar o espaço públiCO 

e tornj-Io apr4Jzlvel para 05 transeuntes. 

Para 2019, a Vlseu Novo SRU perspetlv •• concretlzaçlo de um conjunto de objetivos decornentes d. o~o de

senvolvida nos anos anteriores, ~ qual se ilgregal1io novos projetos, com realce para 8 criaçJo de novas ARU's em frelue

sla. perlurbana. e rurais, com Intuito de, designadamente, para além da preservaçlo do Imenso património existente 

nessas freguesias, se contrariar a sua desertificaçlo. 

As previsões de gesUo de cada .no, t~m tido como base, prlnclpios contabillsticos da flabilidade e da compara

bilidade, se:ndo tidos em conta os dados referentes aos anos anteriores e a análise minuciosa aos crttérios de gestlo di 

evoluçlo prevfslonal dos diversos assuntos iI desenvolver e em fase de desenvolvimento. 

Para a elaboraçlo dos "Instru~ntos d. Gostl!o Provisional poro 2019" foi tida em cons1deração, I Informaçlo 

de controlo de execuçJo orça~ntal trimestral, que perm~e nlo só determinar valores médios Indicativos, ma. também 

a utllizaçio de critérios de c;1iculo eqUivalentes e com nlveis de detolhe comparativo. 

Face ao exposto e no Imblto dls obrlpçi!es legais Impostas pelo regime do setor empresarlalloc.1 constante da 

lei n. 50/2012, de 31 de agosto. de acordo com as disposições Estatutjrlas da Vlseu Novo SRU, o Conselho de Adminis

tração apresento aos Senhores Acionistas para .prov~o, os "'nstrurMntos de Gestl!o Provisionar para o exerclclo de 

2019: 

• Plano anual de atividades, de Investimentos e financeiro; 

• Orçamento anual de investimentos; 

• Orçamento anual de exploraçlo, desdobrado em orçamento de rendimentos e orçamento de gastos; 

VISEU NOVO - SRU, SA 1 Ca .. do Mir.d....., I Largo MOnio José Pereira 3500 - 080 VlSEU 
Telefone: 232448 0981 N" MatnculBl NIPC 507.406.672 8138 

\ 



\ 
• Orçamento anual de tesouraria; 

• Balanço previsional. 

De referir que o Conselho de Adminlstraç30 re(lne, recularmente, uma vez por mês. 

o presente Documento é constlturdo pelos seguintes capitulas: 

1. Atividades desenvotvldils em 2018, onde se descreve de forma sucinta, factos e acontecimentos que 

marcaram a atividade da Viseu Novo SRU; 

2. estratégia e Ações de Reabllltaçlo, onde se referem sumariamente as estratégias orientadoras e se con-

cretizam as ações a desenvolver em 2019; 

3. Conclusões; 

4. Pressupostos dos Instrumentos de Gest30 Previsional; 

5. Quadros e Mapas Previslonaisi 

6. Parecer do Fiscal Único. 
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2. BREVE RETROspmVA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2018 

Durlnte o lno de 2018, I Vlseu Novo mIInteve O Icompanhamento t4cníco e fIscolluçlo da obrIln .. rIda no 

P~mI "Relbilitar para Arrenda,.: I ""'SI da "'!sada". Esta Obrl d. reabll~.çJo teve OS trabalhoJlnterrompldos du

rlnte alluns meses, devido. I_nela da empreso IdJudíelt4ria "SoOtrs. carvalho - canstru9Jo CMI. Obtos PalbllcDs, 

Lda", tendo hlvldo Umll posterior ced<!ncIo da poslçlo contratual. lO consórcio de emptrSlS "Arqueoh* - Jomanor", 

respetlvlmente, e que se pre:vf concluid. em outubro de 2018. 

foi mlntldo icUllmente O ._nhamento ItIvo dos diverso. processos de ... bll~çIo de .dIfIcIos prlvodos, 

situados na ARU. 

A Vlseu Novo mlntem O desenvolvimento de duas açLles relevante. para a 2001 Histórica: I ,estio da Itribulçlo 

de avenças para o "Parque de Estacionamento S. Uizaro"" e a eml~o de drstic:os de residente, paf1l ~ ckts lua1res 

de estacionamento do Centro Histórico, exclusivamente destinadas a moradores permanentes. Matérias para '5 quais 

foram previamente criadas as respetlvas regulamentaç6es. 

À semelhança dos anos anterlore., I Vlseu Novo foi também respons'vel pela proposta de aplícaçlo de foto",. 

de mlnor.tçlo e maJOrIçIo, em sede de IMI, os edillclos situados na ARU. Este ano, 347 propriet4r1os comprovaram a 

sltuaçJo de arrendamento dos seus Imóvels!fraçlSes, com o objetivo de poderem benefldar de uma reduçJo total de 20% 

na taxa delMI. 

De destacar alnela, de forma sucinta, outros trabalhos conduzidos no 3mblto da regeneraçao do Centro Histórico 

que contribuiria, a curto prazo, para a crlaçlo de novas slnergias: 

• Lançamento da empreltlda para • reconstruçJo do Imóvel "Casa das Socas", adqUirido pelo Munlcfplo para 

Instalar uma UnIdade d. Saúde Famíliar, destln.dl I dar apolo lOS residentes ela 200a Histórica, com nova esti

mativa orçamentalaltrpndo trabalhos de empreltaela e anranJos exteriores; 

• A adjudlcaç30 e trabalhos préviOS no arranque das empreitadas de reablNtaçlo das ruas: "Mo Mendes" e "SoIr 

de Cima, Largo Almeida Moreira e Cónego Martins", com Inicio previsto para outubro de 2018; 

• Noyo lançamento do concurso público para iI empreitada de IIIAmpllaçlo do Teatro Viriato- com uma estimativa 

orça mental de 250 5OO,OO€ 'acrescido delva) e com prazo de execuçJo de 9 meses. 

• Desenvolvimento de projeto de anranJos exteriores e orquitetura paisagista par. o Largo da Misericórdia; 

• DesenvoMmento de projeto de arranjos exteriores e arquitetura paisagista para o Larso Pintor Gata; 

• Acompanhamento de pro>llmldade Junto dos diversos Investidores do Centro Histórico, nomeadamente, no 

apoio aos processos de licenciamento das obras part1culares; 

• An"1se continua e acompanhamento do estado de conserv.çIo dos prédios s~uados na ARU; 

• AtUlllzaçJo cadastral dos imóveis Inseridos na ~rea de intervençJo; 

• DeflniçJo da ORU de Viseu, concretIZada em setembro de 2018 ,aprovada pela ~mara Municipal de Vlseu em 

06/09/2018 e pela Assembleia Municipal em 17/09/2018). 

2.1. EDlFICOS MUNIOPAJS E ESPAÇO PÚBLICO 

As obras a merencõar de seguida, foram antecedlelas da telebraçlo de Contratos-Programa com o Munlc1pio, 

passando·se a descrever os principais trabalhos executados: 
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CASA DA CALÇADA 

Depois da decl.",çJo de insolvência d. empresa adjudicodrla 'Soa .. s & Corvolho - Construçllo CMI • Obros 

Públicos L.da"', em março de 2016. e da cedência da posiç:lio contratual para o consórcio de empresas "'Arqueohoje-Joma

nor", os trabalhos foram retomados no 3' Trimestre de 2016. 

Prevê-se que a empreitada seja dada como conc1urda em outubro de 2018, dar resultando um espaço museoló

glcol equipamento cu!tu",t. 

Fotos 1, 2' 3: Aspetos do imóvel, durante as ob~s de intervençJio 

EDlFICIO NA RUA DIREITA NO 149 (ANTIGO ORFEÃO DE VI5EUl 

O Munlcfplo delegou na Viseu Novo, o desenvolvimento do Projeto de requallflcoç~o do edlffclo, com o Intuito 

de o converter num espaço polivalente, destinado a ativIdades pedag6gk:as, culturais e recreativas. 

A intervençJo, que te~ uma execuçJo de 18 meses, aguarda pela candidatura ao "portugal 2020". 

O lançamento do concurso públicO pa'" • empreitada deve" ocorrer até .oflnal do 8no. 

Fatos,., 51: 6: Aspet05 do imóvel 

EDIFic!O DA "CASA DAS BOCAS" NA RUA 10,1,0 MENDES 

Após a aquls~o do imóvel, em fevereiro de 2015, o Munlcfplo delegou na Vlseu Novo, o desenvolvimento do 

Projeto de requalifica~o do edlffelo, com o Intuito de o converter numa Unidade de Saúde Familiar, dirigida à popula~o 

residente no Centro Histórico. 

Na sequência da aprovaç30 da candidatura ao Mportugal2020'" e do Tribunal de Contas ter emitido o Visto Prévio 

ao Contrato-Programa celebrado entre CMV e a SRU, procedeu-se ao lançamento de novo concurso pObllco para a 
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empreito"", com um preço base de 1943 640.n€ e prazo de oxecuçlo de 20 meses, prevt-se que I empreita"" seja 

IdJudlca"" em outubro de 2018. Com Irranque dos trabalhos no inIcio de 2019. 

Fotos 7, I. ,: Est.oo.-tua! do imóvel 

REABlUTAClo DA RUA JOlo MENDES 

A Autarquia delegou na Vlseu NOIIO, o desenvolvimento do Projeto de requallflcaçlo do troço da Rua Joio Men

des, desde a rotunda de Santa Cristina até ao cruzamento com a Rua do Gonçalinho. 

O obJetlw da empreitada é garantir a dfferenclaçlo entre a eirculaçllo automóvel e pedonale melhorar. acessi

bilidade aos edifieios. Prev~·se Igualmente, a substitulç~o de todas as infraestruturas, o reforço da lIuminaçlo pública e a 

incluslo de espécies arbóreas para harmonizar o ambiente. 

A undldatura d. obra ao ·Portuga12020" foi oportunamente aprovada, tendo a obra sido consigna"" em 1 de 

outubro de 2018, logo após. emisslo do visto priMo .0 Contrato de Empreitada pelo Tribunal de Contas. 

Teve também lugar uma reunllo com os moradores, dando-lhes conhecimento dos projetos e condicionamentos 

de obr •• 

J ~' ''~ ..... ... 

., 'r :. or. 

~ ' i .:----... •. • l.oõI ~ . 

i " iiR'ü IO- le=
~, ,~ .. ~.)\,=;"'-=:':'L:::::~;.:;;;;=_=;:;;;;;;::;;;:;:!';.;::; ~'? DE REABILITAÇAo 

::;;::::J;t: ___ º § UI iLet 

Foto 1.0: Estado I'tUiI da Rua João Mendes Imagem 1: Aspeto geral do projeto a executar 
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REt\B!UTACAo DA RUA cóNEGO MARTINS. RUA SOAR DE gMA E LARGO ALMEIDA MOREIRA 

A Autarquia delegou na Viseu Novo; o desenvolvimento do Projeto de requaUflcaçlo dos 3 arruamentos, com 

vista a garantir a dfferendaçlo entre a c1rculaçlo automóvel e pedonal, os estacionamentos de CU~ duraçlo e de car· 

gas/descargas, al~m de melhorar a .cesslbJlidade aos edlflclos. 

Prev~-se, Igualmente, a substttulçlo de todas as infraestruturas, a inclusJo de caldeiras com 'rvores para hlrrT'lO-

"Izar o ambiente, o reforço da lIumlnaç:lo pública e a crlaçlo de uma praça, no largo Almeida Morelf1!l, como espaço de 

convivia. 

A candidatura d. obra ao 'Portuga12020" foi oportunamente aprovada, estando prevista a conslgnaçlo da obra 

para meados de outubro de 2018,1080 após a emlsslo do visto prévto do Contrato de Empreitada pelo Tribunal de Contas. 
, 

i 
I " Oi"'J 10 - 10-

Foto 2.1: Estado atual das ruas alntervenclonaf Imagem 2.: Visuallziil~ geRIl do projeto a executar 

Teve também lugar uma reunião com os moradores, dando·lhes conhecimento dos projetos e condicionamentos 

de obra. 

REVITAllZACAO DA PRAÇA Z DE MAIO 

No 1< Trimestre de 2015, • Autarquia delegou na Vlseu Novo SRU, o desenvolvimento do processo com vista ao 

lançamento de um 'concurso de conceç50' (ide Ias) para • Revitalizaçlo da Praça 2 de Mala. 

Em setembro de 2015 deu-se por conclurdo este procedimento, tendo em 2016 os 3 autores dos projetos melhor 

classificados, sido convidados a apresentar propostas para o desenvolvimento do Projeto. Nesse 3mbito, foi celebrado um 

novo Contrato-Programa, que permftlu à Vlseu Novo operaCionalizar todos os procedimentos necessárk>s para o efeIto. 
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Deste processo mukou I adjudlclçlo dos serviços' empresa "MachDdo + lIn1Qa MocHo Atqutktos, Ldo", pelo 

VlIor de 69 . .ao,00 ((ocrescldo de IVA). 

Falo 12: Estado atual do Mercado 2 de MaIo Im....,. J: Projeto I executlr no Merudo 2 de Mala 

os serviços, objeto do contrato, compreendem a Elabora~o e Coordenaçlo de v'rios projetos, conforme as dls-

poslç!les constantes da Portaria n.1 701-H/2008, de 29 de julho, compreendendo as segUintes flIses: 

.) Coneluslo do Estudo Prévio; 

b) Elabor.~o do Anteprojeto; 

c) Elabora~o do Projeto de Execuçlo; 

d) Assistência Técnica. 

O projeto encontra-se ainda em desenvolvimento. 

BE&'"tTM1Q DO MIMO MUNlgPAL 

Atualmente, o Bairro Munlclpal de Viseu é composto por 92 casas, das quais 87 silo ori&inals e 5 pré-fabrlcadas. 

De .cordo com o prosrama Preliminar do Projeto, as 87 casas orlginals via ser integralmente requallflcadas com 

vista a serem garantidas melhores condiç!les de utlllza~o. As 5 casas pré-fabricadas seria demolidas, por se entender 

serem dlssonantes relatfllamente:'5 restantes. 

Por sua vez, a requalifi~o do espaço exterior do Bairro Municipal, abrangeoi uma 6rea total de 12.530,33 m', 

em que serao requaljficadas todas as Infraestruturas existentes. organizada a oferta de estacionamento, crlados novos 

espaços verdes, Instalado mobiliário e equipamentos urbanos e criados percursos acess(vels quer para os transeuntes, 

quer para a c1rcul.çl!o .utomóvel. 

A obra deverá ser .lvo de uma candidatura no ambito do PEDU. 

A apresentaç~o do Estudo Prévio da Requallflca~o do Bairro Municipal aos moradores e utlHzadores deste es

paço decorreu em setembro de 2018. 

OS projetos deveria flcarconeluldos até aoflnal de 2018, segUindo-se o lançamento das necessárias empreitadas. 
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Foto. 1] e 14: Est.to .tual do Bairro Munldpal 

PARqUES Df ESTAOONAMENTO 

Além de ter acompanhado os necessários trabalhos de requallflcaç:lo ao ·parque de Estacionamento S. Lázaro·, 

a Viseu Novo tem mantido o apoio na atribulçJo de avenças para ocupaçJo dos lugares de estacionamento existentes, que 

s:lo destinados a moradores e atividades económicas da Zona Histórica, 

Conforme referido no ·Plano de AçA'o para a RevitalizaçJo do Centro Histórico de Viseu - Viseu Viva .... , a acessibilidade ao 

núdeo central, Q melhoria do ambiente urbano, a despolulç6o visual do pres~nça part;cament~ Indiscriminado de autom6-

vels nas diversas ruas e largos, o déjlce de conals pedonals e a leitura turlstieo do conjunto monumental dejlnldo pelo s.! 

Cotedral, Museu G~o Vasco ~ Igreja do Misericórdia reclamam, de forma priorlt6rla e urgente, respostas na alteraç40 de 

ocesslbllldade, nomeadamente de reorganilaç60 e disciplina do tr6fego autom6 ... I, na odoç/lo de soluç/!es de tronsporte 

mais amigas do ambiente e na majoraç60 do oferto de estadonomento, com afeta~o de lugo~$ especificamente desti

nados a residentes e atores econdmicas, em condlç6es vantajosas, na sequência do que o Municfpk>, entre outras medidas 

já referenciadas, lançou o .... Concurso para ceJebraçlo de um contrato de conceçlo, construçlo, exploraçlo, gestão, nli

nutenç30 e fiscalizaç3o, em regime de concess:lo de obra pública e serviço públiCO dos atuais e futuros parques de estad

onamento e dos lugares públicos de estacionamento pagos na via póbllca na cidade de Vlseu", 

fotoU5, 16 e 17: PrécUos na Rua Silva Galo, terreno junto ao FUnicular e terreno do estacionamento da Av. (apita0 Silva Pereira, rl!Spetivamente 

Paralelamente, com a crlaç30 de mais 161 lugares de estacionamento no Centro Histórico, a Instruç30 de proces

sos para atrfbulç30 de dfsticos (destinados exclusivamente a residentes permanentes) flcou, Igualmente, à 
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responsabilidade da Vlseu NOIIO, até ao flnal do ano de 2018, pen;petlvando-se que em 2019, tal trabalho seja assesurodo 

pela empnesa que a CMV concesslonou os lupres de eS!llclonamento da cidade. 

PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES E INTEGRAdo ,elS!GfSJJcA PAlIA O CENTRO HlSTÓRICO 

O projeto de AnranJos exteriores envolve cinco espaços públicos da Zona Histórica: La'110 da Misericórdia, La'110 

Pintor Gata, La'110 da p .. benda, espaço Junto. Travessa de 5. L6zaro e Praça D. Duarte. Estas Intervenç6es serllo executa

das durante o li trimestre de 2019. 

RESIDrNC!A PARA ESTUDANTES NA RUA DO GONCAUNHO 

Na sequência da aqulsiçlo de 3 edlffclos na rua do Gonçallnho, destinados i Implementaçllo do objetivo estraté

gico correspondente à crlaao de "residência para estudantes·, esti o Muniáplo a definir o instrumento financeiro para 

esta Intervençllo, nomeadamente, o FNRE (Fundo Nacional de Re.billtaçlo do Edificado), podendo a SRU vira desenvolver 

os correspondentes projetos de reabllltaçlo. 

_111: Aspetos atuaõs do imóvel 

AlTERAcAo DO PlANO DE PORMENOR DA ENVOlvam URBANA DO RIO PAVIA 

Atendendo à necessidade de se proceder à a~eraç80 ao Plano de Pormenor da Envolvente Urbana do Rio Pavla, 

no espaço correspondente ao estacionamento junto i EstaçJo Superior do Funicular, a Viseu Novo prestou o necessário 

apoio ao o.porta_nta de Planeamento e Gesroo Uroonlst/co da CMV para essa linalidade. 

No atual Plano de Pormenor, a área de Implantaçlo da Es!llçllo do Funicular está definida corno área Verde de 

Uso Póbllco e Parque de Estacionamento Póbllco (com capacidade para 64lu!a .. s de estacionamento). 

O parque de estacionamento a construir terá uma área de Implantaç80 de 653.55m' e uma volumetria de cons

truç80 definida com 2,5/3 pisos. 

Paralelamente, pretende-se garantir um Estacionamento no IoBradouro do Imóvel sito na Rua Silva Galo nl 49, 

Identificado como "Verde Privado de Proteçlo', com uma parcela junto ao edifICado com cerca de 23.ODm de profundi

dade corno;i ... Ediflcaçlo Proibida. 

Este logradouro será destinado a Parque de Estacionamento P~blico, de superficle, para cerca de 1451"8ares de 

estacionamento, com uma ;\rea de Implantaçlo de aprOXimadamente 3702.85m'. 
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2.2. EDlFlCOS PROPRIEDADE OA VISEU NOVO 

EDlFlOOS NA RUA DIREITA 9H7 

A emprettada de.,.se por conclulda em agosto 2016. Da Intervençlo resultaram 3 fogos habitacionais (todos ocu· 

pados) e dois espaços comerciais. 

Mantem-se o acompanhamento da utilizaçlo do Imóvel, diligenciando-se sempre que surgem anomaDas, e no 

âmbito da garantia de obra. 

Fotor 19.20: Estado atual do imóvel, após a re~liução das obras de intervençao 

EDIFICO NA RUA ESCURA 11-17 

Fotos 21: EdiflclodaRlRII Escura 1l.-17 

A Vlseu Novo tem mantido o acompanhamento periódico ao Imóvel, diligenciando na resoluç§o de anomalias, 

sempre que necessário e no amblto da garantia de obra. 

Em vigor mantém-se o contrato de arrendamento celebrado no ano passado, pelo valor mensal de 2SSf/mês. 

O espaço comercial (propriedade do Munlclplo) continua a ser ocupado pela ANAFRE. 

EDIFICIO NA CALCADA DA VIGIA 7-17 

A SRU tem mantido o acompanhamento pe'riódico ao Imóvel, diligendando na resoluçJo de anomalias, sempre 

que necessário, e no 3mblto da garantia de obra. 

De relembrar que a fraçAo do 1. piso foi adquirida pelo Munlclplo, encontrando·se a concurso para aceltaç§o da 

melhor (o valor mais alto) proposta de arrendamento, enquanto o apartamento do 32 piso foi vendido a um partIcular, 

continuando em propriedade da Vlseu Novo, o fogo habitacional do 2. piso e o espaço comerciai (R/C). Relativamente a 

essas duas fraçOes, mantêm-se em vigor os respetlvos contratos de arrendamento. 
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u. 0UTlIAS A1MDADES DESENVOlVIDAS 

Para II~m do lcompanhomento d .. empreltlldas e do desenvolvimento de Projetos, I SRU foi paralellmente de

senvotvendo outros processos, que se enuncllm: 

• Acampanhomento de diversas obras de particulares (elflffcios situado, na AftU); 

• Elaboraçlo de Pareceres diversos [quer no Imblto de Processos de Obra, exerclclo do Direito de Prete

"nda, ocupaçl5es da via pública (nomeadamente com esplanadas) e pubHddade]; 

• Execuçlo de vistorias, em conjunto com a CMV e outros Entidades: efetuadas no imblto do Rogi_ 

Jurfdlco da ReabHltaç{lo Utt>ano e do Regime Jurldlco da Uman/zaç/lo e Edljlcoçflo, partindo a solicita

çIo, na maior parte das vezes, dos proprieUrios ou Irrendatários, pretendendo que sejam vertflcadas 

as deflcIentes condlç!les de squronça, hlllene e de salubridade; 

• AtuallzaçJo permanente do stt. da Vtseu Novo; 

• ArtlculaçJo delnformaçlo com o Núcleo de Imagem e ComUnlCDçflO da CAmaro Municipal de \llseu paro 

elaboraçlo das Newslette .. da empresa, que d30 conhecimento à populoçlo, da desenvolvimento dos 

trabalhos da SRU e documentam atividades trodiclonals da Zona Histórica ou curiosidades históricas; 

• Reuni!5es periódicas com Tknlcos da D/reçiJo Regional da Cultura da Centro e do ~ponomento de Pia

""amento e Ge~ Umon(stlca!CMV, com vista a aferir a viabilidade das pretens6es de potenciais pro

motores e investidores na Zona Histórica; 

• Articulaçlio com a ESEV, no 4mblto do Protocolo estabelecido com a Instltulçlo, paro dlvulpçlio de 

trabalhos académlcos, desenvolvidos por alunos do curso de Artes Pl4stlcas e Multl~I., que se en

quadrem na temAtlca da reabHltllçlo urbana; 

• Colaboraçlo com o Instituto Politécnico de Vlseu, no desenvolvimento de Teses de Mestrado; 

• Monltorlzaçlo dos Imóveis municipais reabilitados (situados na MU), com vista ao eventuolaclona

mento de IOrantla, execuçlo de obras de manutenç30 eliberaçlo de cauçl5es; 

• Apoio i empresa municipal HABISOLVIS EM, no Imbito de candidotura. ao programa municipal "Viseu 

Habita" (PROHABID, em Imóveis localizados na ARU; 

• Informaç!les para atrlbulçlo dos vArias benefldos fiscais no Imblto das aç!les de reabilitaçlo do edifi

cado, nomeadamente devoluçlo do IMT e lsençlo de IM!. De acordo com o exposto no Estatuta dos 

(k""fIcJos FIsCDIs (Decreto-lei n .• 215/89, de 1 de julhol, • comprovaç3o do Inicia e di conduslo das 

açl5es de reabllitaçlio t! do competênCia da CAmaro Municipal, ~ qual Incumbe certificar o estado dos 

Imóveis, antes e apó, as obra, de reabilltaçlo; 

• Partlclpaç30 dos colaboradores em Ações de Formaçlo ProfISSional; 

• Partldpaçlo do Sr. Administrador Executivo da Vlseu Novo em semlnirlas e Workshops, relatlanodos 

com a experlfncla decorrente do Implementaç30 do Plano de Açio Estratqlco. 

2A. OUTROS ASSUNTOS 

PROGRAMA DE INCENTIVOS À RECUPERAc10 DE EDIF!ctQS NA ARU 

O programa, aprovado através de dellberaç30 Cama"rla de 18/06/2015, foi mantido em 2018 sem quaIsquer 

alteraç!5es. 
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o regime permite lsentar e redullr as taxas munklpals, reladonadas com obras de reabnttZlçlo: IS obras que nlo 

Impliquem um aumento da área ficam isentas de taxas munlclpaisi caso I 'rea seja amplllda, o Munldpio propõe conceder 

a ",duçlo de taxas municipais até 50%. 

5:10 abrangidas as taxas referentes ao licenciamento, comunlcaçlo prévia e autorlzaçlo das operaçlles urbanls

tlcas; taxas referentes 1 emlsslo de .lvanls que titulam I S operaçlles referidas; taxas devida. por ocupaçJo de domlnlo 

público, motivada por aquela.lntervençl5e. elou pela execuçlo de obra. de rl!Cuperaçlo de fachadas e taxa. pela ",allza

çlo de vistoria .. 

PROGRAMA DE CORREclo ACOmCA 

Em vigor desde setembro de 2015, o presente programa traduz-se num apolo financeiro com vista a beneficfar 

os proprietários ou inquilinos, residentes em lonas de maior incid~nda de rufdo noturno. Os trabalhos compartldpados 

envolvem a substltuiç:lo de calxllharla simples por calxilharla com vidro duplo, no valor máximo de 100{ por janela; a 

Introduç3o de portadas pelo Interior, que vaI até os 100€ ou ainda a Introduçlo de uma segunda ealxilharia Interior clas

.Iflcada, mantendo a exterior, cUJo valor máximo é de 2()()(. 

Este incentivo surge em compkmlento ao artigo 172 do Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Fun

cionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de PrestaçIJo de Serviços do Munldpio, tendo vtndo a conquistar 

crescente ades3o. 

Programa de incentivos à cOlTeção acústica 
VIS~ ~QIWlt1didf " Valor 

'"" 12 II UO,MIt 

\ _,oa' 
5 

2015 2016 2017 2018 

Gliflco 3. NOO1ero de Incentivos atribuldos no 3mbito da correç10 iK\istlca e respetlvos valores de compartldpação aprovados, até setembro de 2018 
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INSTRUMENTO RNANgIRO PARA A REA8!UIACAo E I!MTAlJZACAQ URIANA$ IIFI!I!U 2020) 

Da Resoluçlo do Conselho de Ministros n' 52/2015, de 23 de julho, !!!sultou • deflnlçlo, &eStlo, acompanha

mento e execuçJo do "Instrumento Financeiro para o Reoblilt.çlo e Revltlllaçlo Urbonos" (lFRRU 2020), tendo para o 

efeito, sido criada pelo GO\Ierno, urno EstrutUlll de GestJo deste IncentiYo. 

Este instrumento financeiro, cuja opellldonalizlçlo teve InJclo a 30 de outubro de 2017, vi .. apoiar a reobllitaçlo 

Integrol de Imóvel. que po .. uam Idade Igualou superior a 30 onos (ou, no coso de Idade Inferior, .p"""ntem um nrvel de 

conservlçlo leual ou Inferiora 2, segundo o Decrrto·Le/ n.' 266-8/2012, de 31 de dezembro), devendo Iocollzlr ... na ARU. 

O Munkfplo deleiou ao Administrador ExecutiYo da SRU a funçJo de "Ponto Focar, que além de emitir o pal!!ter 

p!iYio vlncuiatlvo sobre os pedidos apresento dos, estabeleceu ainda aliglçlo entl!! o. promotOl!!5 e o entidade Gestor. 

do IFRRU2020, sendo de reaiçar que desde o Infeio da operaclonaliaçlo deste Instrumento finl ncelro, fOlllm já emitidos 

.té ao momento 18 pareceres, todos favooivels. 

Emissão de Pareceres· IFRRU 2020 
_ .J"olum. '" lll\'utlml1110 

'" 

2D17 2011 \'"", .. , ...... -
Gdfico 4: número de pedidos de pirecer p~o vincuativo no imbito do IFRRU 202.0. 
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APRQVAdo DA ORU 

Aprovada em setembro de 2015, ARU de Viseu abrange 103,7 hectares, repartidos por 66 quarteirl5es, envo/

vendo 1154 edlflclos, com Incidência no Núcleo Histórfco CenlTol, Zona Ribeirinho (Ribeiro), Núdeo Hlst6rico do Cova de 

Vlriato e Núcleo Histórico do 801"0 Muniâpol. 

A dellmlt3çl!o da ARU surgiu de uma opçlo de polltlca territorial que tem em vista a valorlzaçlo, a reablNllçlo e 

a proteçlo especial detr!s zonas patrimonlalmente relevantes, mas soda I e economicamente deprimidas, nas imedlllçlSes 

do atual perimetro do centro hlstórtco e com especial potencial de reablllt3ç1o urbana. 

De acordo oom o previsto no artigo 15' do Regime Jurldloo do Reobllitoç/lo Urbano, alterado pela Lei nl 32/2012 

de 14 de agosto, desenvolvendo-se o necess4rio procedimento com vista 11 aprovaçl!o da respetlva Operaçlo de Reablll

taçl!o Urbana (ORU), a qual foi objeto de deliberaçlo de aprovaçlo. De realçar que entre outros objetivos, a ORU Integra 

a delegação de competências do Munidpio na Vlseu Novo $RU, nomeadamente, em matéria de aprovaça'o das operaç6es 

urbanlstlcas na ARU. 

IMPOSTO MUNIOPAl SOBRE IMÓ\lEIS 

Este ano, à semelhança dos anteriores, a Vlseu Novo preparou e remeteu t oda a comunicaçlo aos proprietárfos 

de Imóveis/frações situados na ARU, a fim de ser entregue a documentaçlo necessárta, designadamente, a cópia do Mo

delo 3 com o Anexo F d. Oecl.raçlo de IR5, para o acesso ao beneficio da minoraçlo cumulativa de apllcaçl!o do IMI 

(Imposto Municipal sobre Imóveis), dos fogos efetivamente arrendados em 2017. 

No ano de 2018, foi considerado um universo t01l1 de 1057 edlflclos da ARU (excluindo já os Imóveis de proprie

dade municipal, estatal ou de Entidades Públicas, lsenlls de pagamento de IMI), dos quais 122 prédios foram majorados 

em 30% (por se encontrarem degradados), 54 Imóveis e 759fraçi5es minorados em 20% (por terem estado arrendados em 

2017 e se enoontrarem em bom estado de conservaçlo) e os restantes minorados em 5% (por se localizarem n. ARU). 

Quadro comparativo: 

C6dIco do Imposto Munldpol sobre Imóveis 

Dl 287/2003 dell/11, capt X. ort. 112 

n"6 n"7 n"8 
Flctor Mlnorotivo Factor Minorattvo Flctar Mljarotlvo 

Reduçllo de 5" do toa Reduçlo de 15" d. toa Aumento de 3011 d. toa 

ANODEl006 448 306 152 

ANO DE 2007 453 255 147 

ANO DE 2008 488 255 112 

ANO DE 2009 490 244 110 

ANO DE 2010 491 334 109 

ANO DE 2013 499 PrédIos 
&7 

~s 107 

ANO DE 2014 488 -Sl 
FtaçIles 107 

424 

ANO DE 2015· 723 fi1 411 107 

ANO DE 2016· 810 72 648 121 

ANO DE 2017· 810 58 823 131 ---- as M 711 SU 

T"'. i . Quadro Comparativo do numero de Imóveis,. alvo de reduçlo/aumento do valor da Taxa de IMI, ao longo da atMelade da vtseu NDYO 
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'a 'rea d. Ibra"lfncla _. COIRSponder' AAU 

Assim, e para os devidos efeitos, • lista de coeficientes I Ipllar foi aprovlda em reunlJo de amara e posterior

mente remetida' Assemblelll Municipal para dellberl~o. Tendo em conta o prazo definido pano lruerçiodos coeficientes 

aprovados a Ipllar no Portal das Finanças (até 30 de novembro), a Viseu Novo já desenvolveu esse trabalho. 

EQUIPAMENTO INFOIIMÁIITlCO DA YJSaJ NQ\IQ 

Em 2018, • Viseu Novo procedeu ~ aqulslçJo de equipamento Informático, 1 computador (ASUS Vlvlbook 

SS10UN-78894DB1), num valor Ilobal de 780,00( + IVA.. 

O motivo do Investimento efetuado deveu-se ao facto do equipamento existente com as mesmas caracterfsticas 

se encontrar obsoleto, o que condicionava o nOf11lôllI desenvoNimento dos trabalhos, criando algumas sltuaçOes de Incom~ 

patlbilidade de software com o sistema operativo, e integra ... na declslo de atualizar gradualmente o parquelnformjtlco 

da empresa. 

3. ESTRAnGIA E AÇOES DE REABIUTAçAo PARA 2019 

Em linha de continuidade com os anos anteriores (desde outubro de 2013), pl'l!Vt-se manter, para 2019, os obje

tivos delineados conjuntamente com a Autarquia, decorrentes do Plano de AçJo "Vlseu Viva"', na implementaçlo de es

tratégias com vista à deflniçJo de aç!les, que visem estimular a regenera~o do tecido social e patrimonial do casco antigo 

urbano de Vlseu. 

Manter-se4 deste modo, o acompanhamento técnico das obras particulares inseridas na ARU, além da promo

çlo junto dos privados, dos beneficios fiscais e Incentivos financeiros existentes de que poderJo usufruir coso efetuem 

operaçOes de conserva~o ou reabliltaçlo do património edilicado, sensibilizandCH>s ainda para I Impor!lncla da presor

va~o e respeito pelo sistema construtivo originai dos Imóveis. 

A Viseu Novo, noil1mblto da Contratos Programa celebrados com o Munlclplo, 'ri ainda executar obras de requa .. 

IIflcaçJo em arruamentos ('-Rua Joio Mendes· e -Ruas Soar de ama, Cónelo Martins e Almeida Moreira"'), com vista a 

subst~ulr as infraestruturas existentes; garantir a melhoria do acesso pedonal e automóvel, bem como I entrada nas 

habitações e criar a harmonizaçlo entre 1mb lente e utillz.~o do espaço público. 

Após lançl dos os concursos públicos para infcio das empreitadas dl s intervençõe:s: "casa das Bocas"', "'Imóvel da 

Rua do Comércio! Rua D. Duarte" e "Antigo OrfoJo", a requalilicaçllo desteslm6vels, pretende-se Instalar um conjunto de 

serviços públicos, designadamente uma Unidade de Saúde Familiar para residentes do Centro Histórico, os Serviços Mu

niclpalizados "Aguas de Viseu" e um espaço pol/valente destinado a atividades pedagógicos, recreativas e culturais. 

Manter-se4 a elabora~o de estudos e projetos de enquadramento e Inser~o integrada, de elementos de m0-

biliário e equipamento urbano, publicidade e s/nalética. 

SerJo também dlllgenclados 05 procedimentos com vista a concursar e adjudicar todo o tipo de obras públicos e 

de construçlo civil, promovidas no Ambito da ",abilltaçio urbana, e enquadrados no estabelecimento prévio de Contratos

Programa com o Munldplo, Inseridos na ARU e considerados na ORU. 

No sentido de dar continuidade ao trabalho desenvolvido em 2017 e 2018, e que se refletiu em manter a oferta 

de estacionamento no Centro Histórico, o Munlclplo, através da Viseu Novo, pretende em 2019 consolidar 8S estrat~las 

em curso, com vista ~ Implementaçlo dos novos parques de estacionamento previstos. 
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~m suma, todas estas linhas estratégk:as de atuaçlo têm como objetivo desencadear a crlaçlo de novas dlnAml

cu, repovoar a zona histórica, estimular o Investimento privado e a requaltflcaçJo do edificado, bem como atrair um maior 

número de visitantes' cidade. 

3_1_ AçOES A DESENVOLV~R 

Prind.,.1s Aç6es ............ I""r em 2019 

• ImptementaçJo das medidas preconizadas na Operaçlo de Reabllitaçlo Urbana (ORU) para a ARU delimitada; 

• Avallaçlo da delimltaçlo da atual ARU com vista a ser eventualmente reajustada; 

• Implementaçlo de ARU's nas freguesias Rurais; 

• ~I.boraçlo de projetos de requaliflcaçlo do espaço público; 

• Elaboraçlo de projetos de reabllltaçlo ou reconverslo do edificado; 

• Acompanhamento de obras e assistência técnica aos projetos; 

• Apoio aos promotores privados; 

• Elaboraçlo de estudos e projetos de enquadramento e InserçJo Integrada, de elementos de mobiliário e equIpa

mento urbano, publicidade e slnalética; 

• Diligenciar procedimentos com vista a concursar e adjudicar todo o tipo de obras públicas e de construçlo ctvil 

promOVidas no ambito da reabllltaçlo urbana. 

• Implementaç30 das medidas decorrentes da aprovaçlo da ORU, nomeadamente a avallaçlo da necessidade de 

reajustamentos funcionais e org.tnicos da empresa; 

No seguimento de tudo o que Jê foi descrito apresentam ... , resumidamente, as atividades previstas para 

2019/2020: 

3.1.1. EDIFtCO NA CALÇADA DA VIGIA 7-17 (PROPRIEDADE DA VlSEU NOVO) 

A Vlseu Novo é proprietéria de duas fraç6es deste Imóvel, que foI reabilitado em 2013 (2' Plsoeespaço comerciai 

situado no R/C). Ambas as fraçôes estio arrendadas, esperando-se delas um rendimento total em 2019, no valor de 

6.300,OO€. Relativamente a despesas, estima·se que surjam custos decorrentes da arnortizaçlo do Investimento efetuado, 

assim como algumas despesas de manutenç30, nomeadamente, custos com o COndomfnio, limpeza das partes comuns e 

o necessário acompanhamento periódico do edifício (deteçao de anomalias, acionamento de garantIas, acompanhamento 

de pequenas reparações, etc.), no total de 646,38(, suscetfveis de serem suportadas com a receita proveniente do arren

damento das frações em causa. 

FOto5 u e 23: Ediflcio da Calçada da Vigia 7-1.7 
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5.1.2. EDIFICO NA RUA EsaJRA 11-17 (P-.tIEDADE DA WEU NOVO) 

A Vlseu Novo ~ pro~rI. da fra~o habitacional deste Imóvel, que foi requallflcldo em 2012. 

O foso encontro-se arrendando desde .sosto de 2016, esperondo-se dele um rendimento no valor lIobal de 

3.900,OO€ (froclonado em 12 rendas mensais no v.lor de 325€). 

Serlo ainda consideradas .. entuals despesas, decorrentes do neceSÁrio acompanhamento periódico do edlflclo, 

num total de 450€, susoetlvels de serem,lgualmente, suportadas pela receita proveniente do arrendamento celebrado. 

• 
i 

r-
l~ , 

, --
foto. 24_:a.5= Ediflclo da RUI Escura 1.3.-3.7 

3.1.3. EDIFIOO NA RUA DIREITA 91-97 (PROPRIEDADE DA VISEU NOVO) 

A Viseu Novo é proprletlrla deste Imóvel, composto por 2 fraçlles comerciais e 3 habitacionais. Atualmente, 

encontram-se arrendadas toda. as fraçlle •. Assim, para 2019 estima-se que o rendimento BIobal proveniente da. rendas 

possa ascender aos 28 038.48(, De relembrar que o finandamento da obro, consiste num empn!stlmo a 30 ano., com dez 

anos de carência de capital e com uma taxa de juro a rondar os 3", sendo os custos do Investimento total financiados em 

cerca de 85"-

Foto. 16. 17: Esp~ocomordal (RIe Esq) do Imóvel sito na Ruo Dllf1tll9'-97 
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EDIFIOOS MUNICIPAIS E ESPAço PUBUCO 

Nos termos do nO 1 do artigo 500 da lei 50/2012, de 31 de agosto, "as ~ntidaths públicas particlpant .. /hvem 

celebror contrQtos~progromo com as res~ivos empr~as locais de promoçllo do df!S~nvolvimento local e rtgional onde se 

defina o miss~o e o conteúdo das responsabilidades de dtsenvolvlmento local e regional assumidas", 

Nesse sentido, ao abrigo dos Contratos-Programa aprovados entre o Munidplo e a Viseu Novo, iI SRU assume a 

responsabilidade pelos seguintes processos de reabflltaçlo: 

3.1.4. CASA DA CALÇADA 

Ao longo do ano foram executadas tarefas relacionadas com 8 fiscallzaç:io seral, gestlo e segurança prazos e 

custo da empreitada, acompanhamento ambiental, supervfsao dos trabalhos e gest:lo de dúvidas de projeto. Prevê-se que 

a empreitada seja concluida até ao flnal do ano de 2018. 

A Viseu Novo também prestará o necessário apolo na instalaçlo de equipamento, com vista à abertura de um 

novo espaço museol6g1co. 

Fotos l8 el9! Aspetos do lm6ve~ durante;) intecvenc;50. 

3.1.5. REABILlTAçAO DO EDlFloo MUNIOPAl NA RUA DIREITA 149 IANTIGO "ORFElO") 

Estima-se que o lançamento de empreitada se concretize até ao flnal de 2018, pelo que as obras desenvolver-se

:lo em 2019, com um prazo de execuçJo de 18 meses. 

Com um valor total estimado para a empreitada, na ordem dos 640.000€, espera-se que seja feito um investi

mento de 480 OOO,()()( no próximo ano, para esta obra. Farlo parte dos trabalhos, a requallflcaçlo da fraçJo pertencente 

ao Munlcfplo, os espaços comuns, coberturas e fachadas. 

3.1.6. REABILlTAçAO DO EDIFIOO MUNICIPAl NA TRAVESSA DE 5. DOMINGOS PARA INSTAlAçAO DA SEDE DAS 

"AGUAS DE VlSEU' 

Tendo em vista a formaUzaçJo de uma candidatura no ;!mb~o do PEDU, prevê-se que o concurso para a execuçJo 

da obra, seja lançado ainda em 2018. 

A IntervençJo com cerca de 1.400,00 m2, tem como objetivo sedear os serviços municlpalizados • Águas de Viseu" 

e terá um custo total estimado de 1.190.00,00 €, dos quais 945.5oo,00€ serlo investidos em 2019. 
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3.1.7. EDIFfao DA "CASA DAS lOCAS" NA RUAJoAo MENDES 

A empreitada foi alvo de UIN candidatura lO Portupl2020, J' IproYIIda, pelo que se agulrda pell concluslo do 

respetlvo concurso pubNco para IdJudlcaçlo e e.ecuçlo da obra. 

Deste modo, calculo .... que em 2019 seJlm investidos cerco de 1389 OOO€ do custo total do Int.rvençlo. 

O Imóvel s.ri convertido numa Unidade de Saúd. Flmlliar, plrI prestar apolo hospitalar A populaçlo residente 

no Centro Histórico, e te" um custo total estimando de 2 067 741(, 

Fot0l30, 31.' ]2: Aspetos do lmówl antes da KlttrYençJo 

3.1.8. EDIRaO NA RUA 00 GONÇAUNHO 2& (Resldfncl.a plrI Estudlntes) 

De acordo com o previsto no Plono de Açlo para a Revltalizaçlo do centro Histórico "Vlseu Vrva", onde se elen· 

caram um conjunto de dlsposiç/5es e m.dldas a concretizar pelo Munlcipio, esl<! definido como obJetrvo a crlaçlo de resi· 

dências para estudantes. 

Para o efeito, o Munlciplo adqulriu.m 20160 edlflcio da Rua do Gonçallnho 28 o qual necessita de conslderivels 

obras para garantir as neceSÁnas condlçOes de h.bltobiUdade. 

Neste mom.nto, aguarda .... pela realizaçJo do levantamento topo~flco do Imóvel, que se" precedido da des· 

malaçlo da proprledad. e da execuçlo de aliumas demollç/5es parciais. Deste modo, calcula·se que .m 2019 sejam in· 

vestidos cerca de 155.000,()()( do custo total da Int.rvençlo, estimada em 760.000,()()(. 

3.1.9. BAIRRO MUNlaPAL (REQUAUFICAçAO DE HABITAçOES E 00 ESPAÇO PÚBUCO) 

Fotos 13' 34: A$petos atuais do ~rro Municipal 

A interv.nçlo envo","r' uma área totai de 25.281,23 m2 e um investimento estimado de cerca de 

4.773.000,()()(+IVA, envorvendo nlo só a requalificaçlo do espaço públicO e infra estruturas, mas também a reabllitaçlo 

do edificado existente e a preservar (87 edlflcios). 

Os projetos foram Já adJudicados, .stando a sua execuçlo em curso, prev.ndo .... que .st.Jam concluidos Ité ao 

final do ano de forma a que as obras sejam Iniciadas durante o 12 trimestre de 2019. 
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~ 
ANTIGAS INSTAlAçOES DA APROGEL NO LARGO MOUZlNHO DE AlBUQUERQUE: Ampllaçlo do Teatro VI- V 3.L10. 

rIoto 

Estima-se que a adjudlcaç30 da empreitada se concretize até .0 final de outubro de 2018, pelo que as obras 

desenvolver-se-io em 2019, tendo o concurso sido lançado com preço base de 325 OOO,OO€. 

Fotos 35 _36: Fachadas exteriores do espaço das antigas Instalalj5es da Aprogel. 

3.1.11. ARRANJOS EXTERIORES NO CENTRO HISTÓRICO: NOVAS ÁREAS VERDES 

(La'lO da Prebenda, Espaço Junto t Travessa de s. Uizaro, LaIJO Pintor Gota, LaIJO d. Misericórdia e Praça D_ Du

arte' 

Com estes projetos, a Vlseu Novo e o Munlclplo pretendem ImpulSionar a criaç30 de espaços verdes como espa

ços de lazer de excelência, para quem vive ou visite o centro histórico. Se";o assim crlados novos Jardins e Instalados 

elementos arbóreos e herbáceos. Estes arranjos exteriores envolvem cinco espaços da zona histórica, sendo que de 4pro

jetos desses espaços foramjá coneluldos e aprovados. O projeto para a Praça D. Duarte, deverá ficar coneluldo .t~ ao flnal 

do ano. 

Prevê·se o lançamento das várias empreitadas até ao flnal de 2018, para que os arranjos exteriores estejam 

coneluldos no Inicio da primavera de 2019. 

Ao todo, estas empreitadas consubstanciam uma despesa global de cerca de 367 OOO€, totalmente despendida 

em 2019. 

Im.gens 7 e 8: Espaços a intervenclonar: Largo da Prebenda e Travessa S. Lãzaro. respetlvamente. 
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3.1.12. CAlXllHARlAS DO SOlAR DOS CONDES DE PRIME 

Projeto em fase de concluslo, prevendo-se que IS obras de reabllltaçlo das calxllharlas exteriores deste edlflclo closs~ 

ficado, eslejam concluldos durante o li trimestre de 2019. 

3.1.13. RUA SOAR DE aMA, RUA OONEGO MARnNS E RUA E lARGO A1MfIDA MOREIRA 

A área a Intervir ~ de 2.550,00 m2 e envotve trfs arruamentos, pretenc:Mndo eliminar-se as anomallas eclstentes 

no pavimento e Infraestruturas. 

A Intervençlo, que ter' um prazo de execuçlo de 18 meses, possui uma candidatura aprovada ao Portugal 2020. 

A obra Ie" Inldo em outubro de 2018. talcula-se um custo estimado da obra para 2019 de cerca de 684 339.65(, do valor 

total d. obra que se" de cerca de 900 ()()()(. 

3.1.14. RUAJOAo MENDES 

A intervença'o, que terá um prazo de execuçlo de 12 meses, pretende eliminar as patologias existentes no payj~ 

mento e Infraestruturas. A mesma, fol.lvo de uma candidatura ao Portupl2020, encontrondo-.e já aprovada. 

A obra tem o seu Inicio em outubro, lendo sido Já adJudicada, sendo a Vlseu Novo SRU responsável pelo seul 

acompanhamento. 

3.1.15_ PROJETO DE REQUAUFICAÇAO DA RUA SERPA PINTO 

ldentiflC8da a necessidade de intervençio desta rua, de forma a se potenciar o desenvolvimento, designadamente, das 

atividades eeon6mlcas nela exercidas, t~ propor-se ao Munlcfplo a ceJebraç:lio do contrito Programa para o desenvolvI

mento dos correspondentes projetos. 

3.1.16. PROJETO DE REQUAUFICAÇAO RUA DO ARCO E ENVOLVENTE 

Identificada a necessidade de Inlervençlo desta rua, de fonma a se polenclar o desenvolvimento, designadamenle, 

das atividades econ6mlcas nela exercidas, Irá propor~ l a Munfcfplo a celebraçlo do contrato Programa para o d~ 

senvolvimento dos correspondentes projetos. 

3.1.17. INSTALAçAo DA COBERTURA NA PRAÇA Z DE MAIO 

O Projeto para a Revltallzaçlfo da Praça 2 de Maio já se encontra em desenvolvimento. Prevê-se que a .xecuçlo 

da obra seja alvo de uma candldatur. no âmbito do PEDU (pelo Munlcfplo), na sequência de Concurso a lançar pela Vlseu 

Novo SRU após estabelecimento de Contrato-Programa com o Munklplo, estimando-se que esteja concluld. até lO final 

de 2019. 
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Foto 37= Aspeto atual da Praça 2. de Maio 

3.1.18. IMIl019 

À semelhança do trabalho desenvolvido nos anos transatos, espera-se que a Viseu Novo volte a assumir a res

ponsabilidade pela elaboraçlo das listas de Imóveis a serem objeto de minoraçllo e majoraçlo, relativamente ao valor da 

taxa delMI. 

Tendo em conslderaç:lo que a área de intervenç:lo da VJseu Novo foi alargada e reajustada, o número de Imóveis 

a taxar, aumentou signlflcatlvamente. Este trabalho pressupõe a permanente atualização do cadastro dos imóveis abran

gidos pela ARU. 

Para 2019 estima-se um custo associado para a realizaç§o de todos os procedimentos relativos a esta rúbrlca, de 

cerca de 12 SOO€. 

3.1.19. INTERVENÇÃO AMBIENTAl E EQUIPAMENTO I MOBlllARlO URBANO 

A par da possrvel intervençlo nos passeios da Rua Dr. lurs Ferreira, na qual se equaclona a substltulç:lo dos atuais 

dlssuasores por florelras, Irá ser Incentivada atrav~s da Vlseu Novo, durante 2019 e seguintes, a introduç§o de florelras 

nas varandas dos edlflclos do Centro Histórico (públicos e prtvados) e também no espaço público, tendo em vista aumentar 

a atratividade ambiental da zona e despertar a população para esta preocupaç:lo no centro histórico da cidade, com o 

custo associado de 76.500,00( para o ano de 2019. 

3.1.20. APOIO A PROCESSOS OE REABIUTAÇÃO (UCENClAMENTO DE OBRAS PARTICULARES, ETC) 

Durante o ano de 2019, a Viseu Novo continuará a acompanharas processos referentes aos edificios situados na ARU, 

nomeadamente licenciamentos, comunicações prévias e fiscalizaç3o, numa lógica de proximidade e de otlmlzaç:lo dos 

servIços prestados ao Munrcipe e, essencialmente com ganhos na coerência e ag11lzaçlo dos procedimentos. 

3.1.2L INIOATlVAS CULTURAIS NA ZONA HISTÓRICA - APOIO A EVENTOS 

Em 2014, foi decidido pela Autarquia, que os Serviços responsivels pelas Iniciativas cu~urals na Zona Histórica 

seriam centralizados na Div1s§o de Cultura da CMV e no Núcleo de Imagem e Comunicação da Autarquia, ficando a Viseu 

Novo "liberta" para outros trabalhos. Contudo, a Vlseu Novo continuará a prestar a sua colaboraçllo, sempre que neces

sário. 
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u.u. AQUlSlçAo DE IMÓVEIS NAARU 

Com o objetivo de Instolar novos serviços na ARU • no Centro Hlstórfoo em particular, na sequlncla da criaçlo 

do Fundo Nacional para a Reabllltaçlio Urbana (FNRUl, • V"oseu Novo SRU continuará a desenvolver 8. Içl5eS tendentes l 

IqulslçJo de edlflclos degradados pelo Munlclplo, e através dela, ~ dinlmluçlo e repovoamento desú Importante 'rea 

da cidade. 

3.1.13. CIIIAçAo DE AIIU's EM FREGUESIAS PERIURBANAS E RURAIS - PROJETOS 

No âmbito da poI~ICI deflnldl pelo Governo Municipal, prevê-se criar a curto prazo Áreas de R .. bll~lçlio 

Urbana nas freguesias periurbanas e rurais, no limbito das quais se poderá praticar uma fiscalidlde munk:lpal zero nas 

operações de reabllitaçlio de Imóveis de habltaçlio. A medida visa o combate h assimetrias locais, o fomento da flxaçlo 

de populações e incentivara recuperaçlio do edifICado. 

A estratégia a seguir dará continuidade ao trabalho em curso de promoçlo da reabllltaçlo urbana recuperando 

antigos usos habitacionais e comerdais, continuando a investir na introduçJo de melhorias ao nível do ambiente urbano, 

do conforto e da comodidade do transeunte e na animaçlo. 

3.1.24. FUNDO NAOONAL DE REABlUTAçAO DO EOlflCADO - fNRE 

A Viseu Novo SRU continuar.! a presUlrtodo o apoio à particlpaçlo do Municfplo neste fundo, tendo Inclusive o 

seu administrador Executivo sido nomeado representante par •• sua operacionalizaçlo, sendo de sublinhar que J~ foi 

autorizado pelo Munlcfpio a constitulçlo do subfundo 'IMOViRIATO' exclusivamente dedicado a Viseu, decorrendo até 

ao final do ano os procedimentos necessários illntecraçlio de 8 edlffclosJá definidos, de propriedade municipal, que atra

vés desta via 11'50 ser reabilitados e assim devolvidos à cidade e ao Centro Histórico em partlcul .. a partir de 2019. 
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4. MODELO DE GESTÃO DA VISEU NOVO, SRU 

A Viseu Novo SRU tem como base o modelo de gestlo, que. seguir se apresento, que foi considerado mediante 

a mlssao, estratégia e os objetivos da empresa: 

centrados na gestão e coordenação 
do processo de ",abilitação urbana 
da ARU e co""spondente ORU 

Estrutura reduzida, mas qualificada 
e motivada para os obfttivos pro· 
postos 

---

simples, I ... e flexível 

Viseu 
NovoSRU 

gestão financeira e administrativa 
rigorosa e transparente 

Figura 1: Modelo de Gestão Implementado na Vis~ Novo SRU 

o mesmo modelo de gestllo pretende ainda: 

MODELO DE GESTAo 

_cio 
on.lI~ 

'/ 

entre a administração e Q estrutura 

objetivos e resultados concretosj 

com ",Iação de proximidade no 
apoio pR!Stado aos munlcipes com 
interesse na ARU. 

Presta, apoio às iniàativas dos particulares, nomeadamente através da prornoçlo de um atendimento de pr0-

ximidade que pennitirá, de um modo pennanente, o esclareàmento de dúvidas e o prestaçlo de infonnaçlo 
sobre IS condicionantes. nonnl s aplidveis aos projetos de reabilitaçlo (arquitetura e engenharia); 

Potencia, e optimizo, o gestAo dos apoios e incentivos's IS6es de reabilitaçlo executados pelos proprieUrios 
e demais titulares de direitos sobre os imóveiS; 

Apoiar o desenvolvimento dl s aptid6es dos racursos humanos designadamente através da sua participaSlo em 
as6es defonnaçlo profissional direcionadas para o tipo de funçlo exercida; 

Atençllo pennanente' identificação de anomali .. que sejl m d.-d .. no espoço e Infnestruturos públicas nl 
zona correspondente' ARU, bem como otimizo, os meios de ,esoluçlo, em articulaçlo direta e pennanente 
comos serviços Municpais. 
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Relativamente. estrutura o'llnkl atua' da Viseu Novo, esta é constltulda por 2 departamentos: 

ESTRUTURA 0RCiANJcA 

Administrativo e Financeiro 

Este departamento assegura todo o esforço de 9Ostlo 
da SRU, sendo responsável pelas funções de gestio ad
ministrativa, economato, arquivo comum e aquisição 
de serviços. 
Desenvolve todas as tamas administrativas no que 
conceme à boa gestão de pessoal (vencimentos, planos 
de formação, assiduidade e férias), gestão de tesoura
ria, receção de documentos e preparação dos meios de 
pagamento. 
Controla a execução de recebimentos, e dos movimen
tos bancários, gestão de aplicações de tesouraria, ges
tão financeira, organização dos documentos de Presta
ção de Contas e dos Instrumentos de Gestão Previsio
nal. 
~ também o elo de ligação às assessorias contabiUsti
cas, assim como aos serviços externos de medicina, hi
giene e segurança no trabalho e de limpeza. 

, • , ' um Erononw,!.:I 

dOIS TecIllco SUrWll O I di' MarkE'tlllg um T(>CI1ICO Su 
pC'lIor de (OIllUIH([H,1Q um Asslstcntr> T l'[tll(Q 

Técnico e de Planeamento e Gestão Urbana 

Este departamento é responsável pelo desenvolvi
mento interno e . companhamento externo de proje
tos, coordenação e orientação t~cnica, preparação e 
IlnÇ8mento de Concursos, apreciação das propostas, 
consignaçlio e fiscalização das obras, gestão técnica e 
acompanhal'1'lento das obras. 

• , , • I ci OIe, Alqurtf>toc" 

um Engellhello Civil 

A estrutura orgânica da Viseu Novo foi-se afterando ao longo do tempo, à medida que a empresa foi consolidando 

a sua atividade, em funçlo de uma gestlo equilibrada e da prosramaçlo prevista par. as açl5es a desenvolver. 

Tendo em conta o papel cada vez mais estruturado e consistente que a Vlseu Novo SRU tem assumido no munl

dplo, assim como o seu sentido de responsabilidade, é .. pelivel que, em 2019, seja reajustado o atual número de efetivos, 

de forma a adequar a afetaçlo da equipa, aos objetivos delineados, com partkular atençlo à execuçlo e captaçlo de 

meios flnancelros provindos do 'Portugal 2020" e demais Instrumentos financeiros relaCionados com I reabilltaçlo ur

bana, designadamente por força da delegaçlo de competências consagrados na aprovaçlo da ORU. 

Estlma-se assim, que o custo anual com o pessoal seja agravado no próximo Ino, para o valor de 329 437.54(, 

decorrente da referida necessidade de reajustamento, face 11 pressllo vlsivel da Inklativa privada, e as diversas tarefas 

Inerentes ao seu apolo, nomeadamente na Instruçlo e apreciação das dlver .. s operaçl5es urbanistas emergentes da 

delegação de competências definidas. 

Todavia enquanto n~D se Implementarem os reajustamentos estruturais e orglnlcos, supra referIdos, e devido 

ao aumento do volume de trabalho verificado e 11 necessidade de resposta, em tempo útil, aos objetivos traçados que 

constam deste documento. Justlflca~se que a Vlseu Novo possa ter de recorrer complementarmente a seNiços externos. 

contratados poroutsourclng. o que poder.l resultar num custo adicionai (passfvels de ressarcimento, total ou parcial, atra

vés dos diversos Contratos-Prosrama estabelecidos com a AutarqUia). 
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5. PROJEÇÕES ECONÓMICO - FINANCEIRAS 

5.1. PRESSUPOSTOS GERAIS 

A Viseu Novo adequou os seus objetivos para 2019, tendo em conta a sltuaç30 económloo-f1nancelra vivida no 

pars, sendo que a previsão de custos para o próximo ano, foi delineada com o máximo rigor possfvel, encontrando-se 

ajustada ao histórico dlsponfvel no tereelro trimestre deste ano. deslcnadamente aos custos de exploraç30. 

A previs30 da sltuaç:lo económico-flnance{ra para 2019, resume-se nos quadros anexos. 

Todavia será Importante mencionar que: 

- A Informaç3o mais atualizada (com base nos cAlculo. prevlslonal.). reporta·se ao mê. de agosto de 2018 e 

refere-se, na sua maioria, ao balancete contabiUstlco da empresa no mesmo mês; 

- Todos os gastos e rendimentos de exploraçlo previsionais que se projetaram foram cakulados a preços torren

tes tendo por base Igualmente o histórico do. 12 ano. de atividade; 

- A evoluç3o projetada do. gastos e rendimento. para o perfodo em conslderaç30, foi baseada numa cuidadosa 

análise das contas da empresa nestes seus 12 anos de atividade, embora se tenha tido em atençlo, a comparaçlo com o 

perlado homólogo dos 5 últimos anos; 

- Os prazos médios de recebimentos e pagamentos foram fixados com base na observaç50 dos mesmos em perr

odes anteriores, constituindo um dos objetivos da empresa, nlo ultrapassar os 30 dias, sendo este um objetivo central na 

elaboraç3o da estratégia de financiamento; 

- Para efeitos de cálculo do montante dos gastos com o pessoal, estimativa de férias e encargos soc1als, os valores 

apurados refletem (quando apllcAvel a partir de determinados patamares) as medidas preconizadas no prevlsional do 

Orçamento de Estado para o ano de 2019. 

- Os documentos relevantes para efeitos de análise prevlsTonal (orçamental e econ6mlca) foram os Instrumentos 

de gest30 prevlsiona' de exerelclos transatos e Relatórios trimestrais de execuçllo orçamental; 

- Análise dos Contratos-Programa existentes e aprovados; 

- Os concursos públicoS exlstentes à data do presente relatório; 

- Os Prlnclplos contabiUsticos, com especial atençlo, ao principiO da especializaç30 dos exerelclos, prudênCia e 

consistência; 

- Análise dos principais gastos e rendimentos! despesas e receftas Incorridas e a Incorrer no 41 trimestre de 2018, 

a quallmpUcou os seguintes procedimentos substantivos e de controlo Interno: 

• Levantamento junto dos serviços administrativos de documentos já recebidos e aprovados pela adml

nlstraç30 (documentaç3o proveniente do exterior) para pagamento; 

• Veriflcaç30 da documentaç3o Interna, materializada através do programa de faturaç3o/lIquldaç3o rela

tiva a rendas emitidas e recebimentos efetivos; 

• Controlo dos ficheiros Informáticos e verlflcaç30 da Integraç30 autom.!tica com a contabilidade. 

O orçamento para 2019 traduz os principais objetivos descr~os no Plano de Atividades constando, nos quadros 

anexos. todos os documentos de gestão previslonal ex~ldos na atuallegislaç:lo. 

Nos quadros anexos ~o. igualmente, mendonaoos os planos para o próximo ano: orçamentos de exploraçJo, 

balanços, fluxos monetários e de Investimento. 
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5~ PlANO DE INVESTIMENTOS 

No plano dos Investimentos e com bue no conhedment9 que se det~m do mercado, foram adotados crit4:rios 

de prudt!nda e efetuadas estimativas pans as montlntes das Investimentos a relUzar, tenda por base a coroterlzaçla 

possfvel nesta flse. Prevê-se a aquls!çla de umo vllturo DOm um vllor até 2S.()()()(, flce i necessidlde de deslacaçOes na 

crilçlo de novas ARU's nas frecuesias periurbanas e rurais. 

5.4. ORÇAMENTO ANUAl. DE EXI'LOIIAÇAo 

Na orçamento anual de exploraçlo slo Inalisadas, mais detalhadamente, as rúbrlcos que constituem o orça· 

mento de explonsçlo paro 2019. 

• Gastos da Estruturo odmlnlslrotlvl: 

Os gastos de estrutultl aqui representados referem-se lOS pstos estritamente necesários à prossecuçJo da ItI· 

vldade da Vlseu Novo e silo diretlmente Imputáveis i estruturo administrativa, As amortizações anuais do Imobilizado e 

aos Impostos diretas. 

Fornecimentos e Serviços. Externos: 

Apresenta·se uma análise das rubricas mais relevantes: 

L SUbcontratos: todas os gastos Inerentes às obras e projetos de edlficlos de propriedade municipal abranlldos 

pelos COntratas.J>rograma estabelecidas entre a Vlseu Novo e o Munldplo de Vlseu, elaborados de.cordo com I lei 

50/2012. 

Z. 5eCUros: seguros de imóveis da VISOU Novo SRU • equipamentos afetos. atividade da empresa. 

3. Trabalhos especializados: Custos com trabalhos especlaUzadas para o ano de 2019, prevendo·se canaUzar uma 

verba para despesas com a manutençlo da platafanml eletróníca de contrataçlo pública, pagamento de serviços de 

contabilidade, presta~o de serviços do técnico oflclal de contas, contrato anual de assistência técnica ao programa 

de fltura~o, assistênda técnica informática e Ivença da assessoria jurldica. 

4. Gutos com Material de Escritório: os necessários ao normal decurso da atividade. 

5. Gulas a>m Publlcld .... : prevê-se neste tópico, a produçfo de documentos de cor"er informativo com vista • 

promover a atividade desenvolvida pela Vlseu Novo quer de âmbito cultural, quer da evol~o da sua atividade ao 

longo do ano de 2019 (designadamente Newsletters); 

6. Gutos com contendoso e Not.riodo: para o ano de 2019, prevê-se gastar uma verba com a Conservatória do 

Registo Comercial e Notários e Conservatória de Reglsto Predial, decorrente da eventual necessidade de altera~o 

dos Estatutos, bem como da realTzaçlo de novas escriturilS. 

7. Encallos 8anc'rios: prevê-se .qulsi~o de livros de cheques, bem como o custo com a manutençllo e gestllo de 

Contas. 

8. Imposto Indiretos (IMI' para o ano de 2019, prevê-se uma verba para contemplar despesas com Impostos, n0-

meadamente pagamento de IMI, referente ao ano de 2018. 

9. DepredaçOes 

Depreclaçlo do .tlvo fixo tanglvel e do ativo Intanglvel, de acordo com as taMslegals em vigor. 
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Gastos com _001: 

1. Remuneraçlo do pessoal: remunerill~o de funcionirios e Administrador Executivo; 

2. Encaraos sociais: encargos calculados de acordo com os descontos legais e aplláveis; 

3. Outros Gastos com pessoal: seguro de acidentes de trabalho, medicina no trabolho e formaçlo. 

Os gastos de estrutura seria parcialmente repartidos pelos projetos a desenvolver pela Viseu Novo, tendo como 

critério almputaçlo dos gastos diretos dos funcionários da SRU, afetos. cada um dos projetos. 

Para 2019, os projetOs e obras com maior Impacto ao nlvol de gastos serlo as obras de revitalizaçlo da Praça 2 

de Mala; a reabilitaçlo da "Casa das Bocas "; do edltrclo das "Águas de Viseu"; do" Antigo Orfelo"; a requaHflcaçlo dos 

arruamentos: -Rua Cónego Martins, Rua Soar de Cima, Rua e Largo Almeida Moreira'" e -Rua Joio Mendes-; a fnstalaçlo 

de sinalétlca monumental e de proximidade e a estruturaçlo dos novos parques de estacionamento. 

Todos os projetos se"o consIderados na repartlçlo de gastos de estrutura, uma vez que, em todos os processos 

se verifica uma grande Intervenç30 da m30~...abra da Vlseu Novo, envolvendo etapas como a elaboraçlo, desenvolvi

mento e controlo dos mesmos. 

Rendimentos pari 2019 

Estlma-se que, para o ano de 2019, a empresa obtenha um valor de rendimentos na ordem dos 7 854 981.12€. 

Deste montante, cerca de 98 % refere-se a PrestaçlSes de Serviços pela empresa. 

Estas prestações de serviços 510 objeto de diferentes Contratos-Programa, pelo que os gastos seria generica

mente suportados pela CMV. 

Prestoclo de SeMcos: 

De acordo com o RegIme Jurldlco do Sedor Empresarial Local, a Viseu Novo .. ecuta atividades de renovaçlo e 

reabilitaçlo urbana, podendo o financiamento de algumas das suas atividades de gestlo e flscalizaçlo urbanistica, ser 

efetuado Itrav~ da celebraçJo de Contratos-Programa. Assim, e cumprindo o disposto nos Estatutos da empresa, todos 

os Contratos-Programa referentes a edlffclos munidpais estão aprovados e são elaborados com a flnalldade de conceder 

à Vlseu Novo SRU, os meios flnancelros necessários ao desenvoMmento das suas atfvldades de gest30 e fiscallzaç3o, em 

Imóveis de propriedade municipal e espaço pllblico. 

prestoPles d. serviços - ROlbllitJlçlo de Edlflcios Municipais: os valores prevIstos para a reabilitaçlo dos edlff

cios municipais e espaços públicos, localizados na área de Intervenç30 da SRU, ascendem a 7822868,26(. 

Juros e rendimentos slmllln!S obtidos 

Juros obtidos com aplicações de tesouraria, tendo em conta que será encontrada uma forma de rentabillzar i! 

quantidade de disponibilidade posslvel no ano de 2019, sempre na ótica de apllcaçlo sem riscos. 

Rendls: o valor desta rúbrica reflete o valor das rendas recebidas pelo arrendamento dos Imóveis da Vlseu Novo, 

ao nlvel do comércio, habltaç30 e outros, num total de 28.038,48 ( . 
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EmJristlmos 

A Viseu Novo solicitou em 2012 lO IHRU IP a concesslo de um empréstimo para financiamento lho empreitlda 

de reobiWtoçlo do edlflcio situado na Calçada lho Velo. No finol do ono de 2014, o empnlstlmo mencionado foi prorropdo 

pelo IHRU até 30 de novembro de 2024, sendo O spread no valor de 2,5". 

No ono de 2014, com o OprDYllçllo lho condllhotUlll 10 pqrlma "Reobilitar para Arrendar", formalizou .. e um 

novo empréstimo Junto do IHRU, com vista I flnanclor a reablUtaçllo do Imóvel sito ~ Rua Direita nl 91-97. Este financia

mento é de 202.716,00€, nas SI!Ilulntes condlçl5es: 

• Prazo total de 30 onos (com 10 lnoS de conlncla de copital); 

• Taxa de Juro: Eurlbor a 3 meses, mais ma'lOm a definir pelo BEl, acrescido de um spreld de 1,70; 

• Vendmento de juros trimestrais: 15 de março, 15 de junho, 1S setembro e 15 dezembro. 

Orcamento de Tesoura'" 

Ver mapa 4) em anexo. 

A elaboraçllo dos documentos provisionais teve por base os dados históricos relativos aos exertícios Interiores 

e. perspetiva de evoluçlio ao longo dos exerclclos, com base na In611se de tende nelas. 

• Na elaboraçlo dos quadros prevlsionais, considerou-se um horizonte de um ano. 

• Fornecimentos e serviços externos; atualizlçlo dos saldos com base em agosto 2018. 

• Com a assinatura de Contnltos-PrDlrama com o Munlcfpio, consIderou-se: que os gastos gerais de funcionamento 

que. Vlseu Novo ter' durante o desenvolvimento lhos diversas obras municipais, serlo Imputados proporclona~ 

mente b diversas fases das obras lO Munk'pto. 

• Considerou ... que o prazo médio de pagamentos lOS fomecedores lho empresa é de 30 dias. No coso dos proje

tos citados, conslderou·se que o prazo de pagamentos aos diversos fornecedores lhos obras é também de 30 dias. 

Considerou-se também que o prazo médio de recebimentos dos financladores d. empresa é de 30 dias, do que 

resulta um esforço de tesouraria da empresa. 
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6. MEDIDAS DE CONTENçAO DE CUSTOS E DE AUMENTO DE RENDIMENTOS 

o presente documento reflete uma proposta conslnente emergente das análises efetuadas, equilibrando os fa· 

tores ambiçlo-realismo, atendendo a que todas as rúbricas descritas como metas a atlnglr em 2019, sa'o exequfvels, sem 

preJufzo do surgimento de alguns Imprevistos 

Para melhor.se explanar as 'Medidos de contençi1o de custos e de aumento de rendfmentos" que integram este 

documento, a Vlseu Novo centra·se na fundamentaçJo de três pressup:>stos, que passamos a designar: 

Desenvolvimento de uma gestão e execução eficazes ao nível dos procedimentos de aquisição 

de bens e serviços, consultando-se regularmente o mercado, por forma a baixar os custos dos 

fornecimentos e serviços externos, assegurando-se a transparência e equidade nesta matéria, 

e sempre em estrito cumprimento do legalmente estabelecido. 

Promoção na formalização de contratos referentes às aquisições de bens e de serviços, acom

panhando e fiscalizando a sua execução, assim como promovendo e assegurando a avaliação 

de fornecedores, procurando manter uma boa qualificação na base de dados de fornecedores; 

Definição de uma estratégia e polfticas de contenção a adotarem matéria de compra, armaze

namento, racionalização de existências, inventariação e execução das mesmas. 

A Vlseu Novo assume uma poslçAo de contençAo de custos que contribui para o equiUbrlo das contas, radonali· 

zando, sempre que possfvel, como é exemplo, a aposta na formaç:lo profiSSional seletiva e direcionada, assim como a 

contrataçAo de serviços externos nas alturas de maior sobrecarga laboral, tais como no desenvolvimento de projetos e 

trabalhos de flscallzaçlo de obra. 

Durante o ano de 2018, verificou-se ser necessário recorrer a qualquer contrataç:io para apolo à equipa técnica, 

em virtude de uma das colaboradoras se encontrar ausente por motivo de licença de maternidade, assim como a contra

tação efetiva de uma técnica ligada essencialmente as candidaturas ao programa de financiamento H Portugal 2020".T~ 

davla, em 2019, com o desenvolvimento dos diversos trabalhos de obras a Iniciar, e que iria, obvIamente, ocupar grande 

parte da disponibilidade dos recursos humanos da SRU, poderá ser tida em conta a opçllo de reforço na contrataçAo de 

pessoal de forma a que n:lo sejam comprometidos os nfvels de eficácia Já alcançados e reconhecidos pelos utentes. 

A forma de gesUo de recursos e de contençao de custos implementadas, muito se deve ao facto de os elementos 

da empresa demonstrarem um grande sentido de coopera~o entre si e de polivalêncla no desempenho das inúmeras 

tarefas que vA'o sendo apresentadas e que são encaradas sempre, como mais um estimulo ao desempenho das funçOes 

dos colaboradores, atendendo que colocam constantemente à prova, o desenvolvimento das suas competêndas pessoais 

e profissionais. 

Sallentam-se ainda outros exemplos de contenção de custos: 

• Nlo foram consideradas despesas de representaçlo, segurança e senhas de presença para os 6rglos sociais; 

• Foi Implementada uma polftk:a de recrutamento multo restritiva, potendando a otlm1za~o dos recursos exis

tentes; 

• Toda a atividade da empresa foi desenvolVida por uma pequena equipa (atualmente com 9 elementos); 
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• Foram Iproveltadas sin_raias com o Munkfplo, recorrendo, sempre que possfvel, a serviços e recursos a' exls· 

"'ntes, nomeadamente, nas 'reas de prestaçJo de se",lços (Bripdas de arplnteiros, ..... Ihelros, etc), evlblndo

se recorrer à prestaçlo de serviços externos e fomentando o e$plrlto de equipa. coIaboroçAo entre as Entidades, 

sendo de destacar o sempre pronta disponibilidade do ocionlsto Clmoro n. dlsponibilizoçJo dos diversos tipos 

de apoio soliclbldo. 

• O Conselho de Administraçlo, nos termos dos Estl tutos da Empresa, , composto por tm elementos, _do que 

apenas um deles ~ remunerado. 

Para 2019 continuará a ser aposta fundamental da Vl"seu Novo SRU, I intervençlo em espIços, Infrlestruturlls e 

ediffcios públicos, com a missllo de lhes devolver a capacidade funcional e a adequaçlo às necessidades da populaçJo em 

geral, sendo que em relaçlo aos imóveis, pretende-se restltulr~hes a vida Iltil, dotando..,. de melhores condlç6es de ha

bitaçJo e/ou serviços, preservando além da sua história, a sua essfnc1a estrutural e arqultetónica, agindo, desta forma, no 

sentido de maior caplilçJo de Investimento privado e no prOl11OçJo da regeneraçlo do tecido social do casco antigo ur

bano. 

Assim, a Vlseu Novo além de atuar ativamente na captaçlo de Investimento privado, como possrvel motivo ge

rador d. reabilitaçlo do património edificado e de presumlvel reocuplçJo das habltaç/les, preocupa-se por estabelecer 

umo relaçJo de proximidade, de coiabolllçJO e de acompanhamento técnico, com os proprletilrios e inquiHnos dos imóveis 

situados na área de in"'",ençJo, de modo • elucidHos sobre todas as quest/les que possam surgir, com o intuito de 

divulgar os seus direkos e deveres, no 'mbko de lnte",enç6es na ARU de Viseu. 

l, portanto, com esse espfrito de entreajuda de se",iço publico e dedicaçJo que a Viseu Novo pretende continuar 

O seu tlllbalho em 2019, a" porque, todo este envolvimento pressuplle uma flnalidade comum: a recuperaçJo do coraçlo 

antigo da cidade e das áreas históricas mais debilitadas, com a satisfaçlo de se sentir que, sob diversas formos, diaria

mente, se está a contribuir para a ARU seja revigorada, num processo Inevitavelmente complexo, mas continuada mente 

evolutivo. 

Viseu, outubro de 2018 

O Conselho de AdministraçJo 

ando N~ ... Marques 
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Introdução 

A. Figueiredo Lopes, M. Figueiredo & Assodados, SROC, Lda 

RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS 
SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 

DRAFT ~ 

Nos termos do artigo 25.', n.' 6, alínea j), da Lei n.- 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos 

Instrumentos de Gestão Previsional de Viseu Novo - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, S.A., 

relativos a 2019, que compreendem a Demonstração de Resultados previsional, o Balanço previsional e os 

Orçamentos anuais de investimentos, exploração e tesouraria, incluindo os pressupostos em que se basearam, 

os quais se encontram descritos no ponto 5 dos Instrumentos de Gestão Previsional. 

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsiona) 

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e 

a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes Instrumentos de Gestão 

Previsional são preparados nos termos exigidos pelo art.' 42.' da Lei n.' 50/2012, de 31 de agosto. 

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsiona) 

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos 

Instrumentos de Gestão Previsional; (U) verificar se os Instrumentos de Gestão Previsional foram preparados de 

acordo com os pressupostos; e (iH) concluir sobre se a apresentação dos Instrumentos de Gestão Previsional é 

adequada e emitir o respetivo relatório. 

o nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 

3400 (ISAE 3400) - Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas 

da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Bases para a Conclusão com Reserva 

Uma parte relevante dos valores previstos de rendimentos (serviços prestados) e gastos (subcontratos, incluídos 

em fornecimento e serviços externos) suporta-se em contratos programa a celebrar com o Município de Viseu, 

ainda por assinar. Não colocamos em causa a sua futura formalização, considerando o histórico, mas a informação 

disponível não nos permite aferir, com rigor, os impactos eco nó micos previstos concretamente para o exercício 

de 2019. 
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Ao Figueiredo Lopes, Mo Figueiredo & Assodados, SROC, Lda DRAFT 

Conclusão e opinião 

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria 

referida na secção "Bases para a conclusão com reserva': nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a 

concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos 

Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados, Além disso, em nossa opinião a projeção está 

devidamente preparada com base nos pressupostos e está apresentada de acordo com o exigido no artQ 42.Q da 

Lei no. 50(2012, de 31 de agosto. Devemos contudo advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros 

não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as 

variações poderão ser materialmente relevantes. 

Viseu, 12 de outubro de 2018 

o Revisor Oficial de Contas 

A. Figueiredo Lopes, M. Figueiredo & Associados, SROC, Lda. 

Representada por Marco António da Costa e Dias, ROC n.' 1616 

Registado na CMVM com o n.' 20161226 
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